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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CSQP SOBRE EL LLIBRE I ELS CREADORS 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 1 DEL GP JS, L’ESMENA 1 DEL GP PPC I 
L’ESMENA 1 DEL GP CUP-CC 

1a) Programar, en el termini de tres mesos, unes jornades sobre l’estat del llibre, 
on es reuneixin els diferents actors del sector del llibre: creadors i creadores, 
sector editorial, llibreters i llibreteres, sector biblioteques i centres 
d’ensenyament. 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 2 DEL GP JS 

1b) A més d’analitzar els problemes del sector i proposar-ne solucions, caldrà que 
es debati en el marc d’aquestes jornades l’elaboració d’un codi de bones 
pràctiques que comprometi a tots els actors i se’n determini el calendari i el 
procediment. 

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 

S’ACCEPTA L’ESMENA 3 DEL GP JS 

1c) Trobar la manera, en aquestes jornades de debat, de compensar 
econòmicament de manera adequada creadors i creadores catalans quan són 
llegits sense ser retribuïts. I també compensar-los econòmicament per aquelles 
activitats en què se’ls demani la col∙laboració com a professionals: actes públics, 
jurats de premis, taules rodones, lectures... 

Aprovat: 88 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i diputat no adscrit) i 44 
abstencions (Cs , PPC i CUP) 

S’ACCEPTA L’ESMENA 4 DEL GP JS i TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 1 DEL GP 
SOC 

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un estudi sobre la possibilitat d’elaborar 
un Projecte de Llei del Llibre que contempli tots els sectors implicats: creadors 
(autors, il∙lustradors, traductors),  indústria editorial (editors, correctors, 
maquetistes...), llibreries, biblioteques...  I que es basi, entre d’altres, en els 
eixos següents: promoció de la lectura, promoció dels creadors i creadores, 
promoció de la indústria del llibre, biblioteques, règim sancionador. Així com 
s’estudiï la racionalització de la xarxa de Biblioteques de Catalunya. 

 

TEXT ORIGINAL 
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3. Crear, en el termini de 6 mesos, una direcció general del llibre que depengui 
del departament de cultura. 

Aprovat: 123 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i no adscrit) i 9 vots en contra 
(CUP) 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 2 DEL GP SOC 

4. Així mateix, el Parlament considera convenient impulsar la creació d’un grup de 
treball, dins la comissió corresponent, al Parlament de Catalunya que en el 
termini de sis mesos elabori l’Estatut del creador i de l’artista basat en les 36 
propostes presentades pel CONCA per al sector de la cultura, en aquelles en què 
tingui competència. 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 6 DEL GP JS 

5. Pel que fa als centres educatius:  

a) Fomentar entre les famílies la creació de la biblioteca personal de manera 
que cada nen pugui adquirir llibres per llegir durant el curs escolar. Aquesta 
mesura anirà acompanyada de d’un xec-cultura previst a l’apartat 8.a) per a 
l’adquisició de llibres per a aquelles unitats familiars que es determinin.  

Aprovat: 123 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i no adscrit) i 9 abstencions 
(CUP) 

 

S’ACCEPTA L’ESMENA 7 DEL GP JS 

b) Recomanar que els centres educatius fomentin la cultura de l’adquisició 
personal per part dels alumnes de les obres literàries que es llegeixen a l’escola. 

Aprovat: 123 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i no adscrit) i 9 vots en contra 
(CUP) 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 8 DEL GP JS I L’ESMENA 7 DEL GP CUP-CC 

c) Continuar impulsant la biblioteca de l’escola, en coordinació amb la xarxa 
de biblioteques públiques, amb l’objectiu que puguin oferir un servei públic de 
dinamització i difusió lectora al barri o zona d’influència geogràfica de l’escola, 
més enllà de l’ús i horari escolar habitual, garantint la pluralitat de les obres que 
s’adquireixin. 

 

S’ACCEPTA L’ESMENA 9 DEL GP JS 
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d) El Parlament de Catalunya valora positivament l’actualització i millorament 
del Programa de Biblioteques escolars i particularment la creació d’un perfil 
docent de lectura i biblioteca escolar, amb la missió de consolidar l’enfocament 
didàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i 
coordinar l’ús de la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu de centre. 

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 
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e) Aconsellar als centres la visita a la biblioteca pública i a la llibreria del barri 
almenys un cop a l’any. 

Aprovat: 123 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i no adscrit) i 9 abstencions 
(CUP) 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 10 DEL GP JS 

f) Continuar els treballs als centres educatius per fomentar el gust per la 
lectura i l’amor pel llibre. 

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 

 

TEXT RETIRAT 

g) Abonar des del Govern de la Generalitat les còpies i altres usos que es facin 
de material protegit  als centres escolars mentre el Govern de l’Estat no estengui 
a tots els nivells d’ensenyament reglat no universitari la llicència legal 
remunerada per còpies tal com es recull per a les universitats a l’article 32.4 de la 
LPI. 

 

h) Fomentar com un valor de l’ideari del centre el respecte a la propietat 
intel∙lectual, individual i col∙lectiva. 

Aprovat: 123 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i no adscrit) i 9 abstencions 
(CUP) 

 

S’ACCEPTA L’ESMENA 11 DEL GP JS 

6. Pel que fa als estudis de magisteri: 

a) Comprovar als exàmens que els aspirants tenen un hàbit lector consolidat. 

b) Incorporar la literatura infantil i juvenil com a matèria obligatòria del pla 
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d’estudis almenys durant dos anys. I incorporar-hi formació en Animació a la 
lectura. 

c) Recomanar fer formació en el respecte a la propietat intel∙lectual, individual 
i col∙lectiva. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 12 DEL GP JS 

7. Pel que fa als estudis d’Informació i Documentació: 

a) Recomanar que en el Grau d’Informació i Documentació impartit per la 
Universitat de Barcelona on ja existeixen sengles assignatures optatives de 
Biblioteques escolars i Hàbits Lectors i Promoció de la lectura, es pugui considerar 
que passin a formar part del Currículum obligatori. 

 

TEXT RETIRAT 

b) Incorporar al pla d’estudis Formació en animació a la lectura.  

 

8. Pel que fa a les famílies 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 14 DEL GP JS 

a) Crear de cara al 2018, sempre que la disponibilitat pressupostària ho 
permeti, un xec-cultura per a llibres per a les famílies amb menys recursos, per 
tal de deixar clar que els llibres no són necessàriament material escolar. 

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 15 DEL GP JS 

b) Fer durant el 2018, sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti,  
campanyes per recomanar a les famílies el regal de llibres, especialment al 
aniversaris del companys i companyes de curs de les seves criatures. 

Aprovat: 123 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i no adscrit) i 9 abstencions 
(CUP) 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 16 DEL GP JS  

c) Fer durant el 2018, sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, 
formació a les famílies cursos per ensenyar les famílies a llegir amb els seus fills i 
filles. 

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 
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9. Pel que fa als creadors i creadores 

a) Incrementar, a partir dels pressupostos del 2018, la dotació pressupostària 
dels ajuts a la creació. 

b) Crear, a partir dels pressupostos del 2018, ajudes (no només econòmiques 
sinó de contactes amb editors estrangers) per tal que les obres dels autors 
catalans siguin traduïdes a d’altres llengües. 

Aprovat: 123 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i no adscrit) i 9 abstencions 
(CUP) 

 

10.  Pel que fa a l’administració 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 17 DEL GP JS 

a) Incrementar de cara al 2018 els programes de Foment de la lectura 
previstos pel Departament de Cultura com “Lletres a les aules” i el de “Lletres en 
viu”.  

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 

 

TEXT ORIGINAL 

b) Continuar fomentant programes com el de “Faig sis anys” i promoure la 
compra de títols d’autor català. 

Aprovat: 123 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i no adscrit) i 9 abstencions 
(CUP) 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 18 DEL GP JS 

c) Implementar un programa similar a “Faig sis anys” durant l’etapa dels 
alumnes d’ESO. 

 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 19 DEL GP JS 

d) Continuar treballant en la línia de difusió i promoció de la cultura i difusió 
dels valors culturals i, al mateix temps, assegurar la presència de continguts 
literaris i de llibres de forma rellevant en el conjunt de la graella dels mitjans de 
la CCMA , sense oblidar els llibres  infantils i juvenils. 
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Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 

 

TEXT ORIGINAL 

e) Col∙laborar només amb els centres educatius, amb editorials i amb llibreries 
que respectin el codi de bones pràctiques. 

Aprovat: 97 vots a favor  (JxSí, PSC, CSQP, CUP i no adscrit) i 35 en 
contra (Cs i PPC) 

 

f) Iniciar un estudi per tal de regular la venda de llibres de segona mà. 

Aprovat: 88 vots a favor  (JxSí, PSC, CSQP i no adscrit), 9 en contra (CUP) 
i 35 abstencions (Cs i PPC) 

 

S’ACCEPTA L’ESMENA 20 DEL GP JS 

g) Garantir, tal com indica la normativa europea, el pagament als creadors i 
creadores pel préstec bibliotecari amb una tarifa adequada. Garantir el seu 
establiment i abonament també en relació a les biblioteques escolars. 

Aprovat: 123 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP) i 9 vots en contra (CUP) 

 

  

 


